
Id: CQHXK-RRUXR-YGUOP-ITSJD-YSIXJ. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR 51/VIII/2011
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie przekształcenia Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury , Sportu Turystyki i Promocji w Konopiskach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.)art. 12.ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. 
zmianami) 

Rada Gminy Konopiska uchwala: 

§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2011r. przekształcić jednostkę budżetową Gminny Zespół Oświaty, Kultury , Sportu Turystyki 
i Promocji w Konopiskach poprzez wyłączenie z zakresu jej działania zadań z dziedziny kultury, sportu, turystyki i promocji. 

§ 2. W związku ze zmianą zadań jednostki budżetowej o której mowa w § 1: 

1. zmienia się dotychczasową nazwę jednostki na Gminna Administracja Oświaty. 

2. zmienia się statut jednostki budżetowej , który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 3. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc uchwały Rady Gminy Konopiska: Nr 31/IV/2002 z dnia 30 
grudnia 2002r.w sprawie połączenia jednostek budżetowych. Nr 44/V/2003 z dnia 27 lutego 2003r.w sprawie uchwalenia 
statutu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003r. nr 44 poz. 1255 ) 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Marcin Poleszczuk
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PROJEKT


Załącznik do Uchwały ………..


Rady Gminy Konopiska


z dnia ……….


STATUT GMINNEJ ADMINISTRACJI OŚWIATY W KONOPISKACH 


§ 1


Gminna Administracja Oświaty w  Konopiskach działa na podstawie:


1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/,


2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240/,


3. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami/,

§ 2


Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:


1. gminie – należy przez to rozumieć Gminę Konopiska z siedzibą władz 
w Konopiskach, ul. Lipowa 5


2. placówkach oświatowych – należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska, 


3. dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć także dyrektora przedszkola.


4. GAO – należy przez to rozumieć Gminną Administrację Oświaty


§ 3


GAO  jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej.


§ 4


1. Obszarem działania  GAO jest Gmina Konopiska. 


2. Siedziba GAO mieści się w Konopiskach, ul. Sportowa 7.

3. GAO używa pieczęci w pełnym brzmieniu i z adresem siedziby:


Gminna Administracja Oświaty w Konopiskach 
ul. Sportowa 7 
42-274 Konopiska


ROZDZIAŁ II Zakres działania


§ 5


Celem działania GAO jest obsługa i nadzór w zakresie spraw organizacyjnych, 


administracyjnych i finansowych realizowanych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska.


§ 6


Zakres działania GAO obejmuje w szczególności:


1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej wszystkich placówek oświatowych,


2. organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,


3. współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie sporządzania prac statystycznych oraz
wymaganych sprawozdań dotyczących realizowanych zadań rzeczowych 
i wynagrodzeń,


4. nadzór nad opracowywaniem wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych projektów planów finansowych tych jednostek,


5. opracowanie do budżetu gminy zbiorczych planów dochodów i wydatków placówek oświatowych, 


6. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym dysponowaniem przez dyrektorów środkami określonymi w planach finansowych placówek oświatowych,


7. prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji składników majątkowych stanowiących mienie placówek oświatowych i uzgadnianie na tej podstawie stanów wynikających z przeprowadzanych spisów inwentaryzacyjnych,


8. wykonywanie trwałego zarządu nad powierzonym GAO  mieniem,


9. prowadzenie ewidencji księgowej związanej z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie porozumienia między dyrektorami placówek oświatowych,


10. prowadzenie i księgowanie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,


11. prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych pracowników GAO,


12. prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków ujętych w planie finansowym GAO oraz placówek oświatowych i przygotowywanie na podstawie wniosków dyrektorów szkół propozycji zmian w planach finansowych,


13. nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ,

14. sprawdzanie formalne i merytoryczne arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli przed ich przedłożeniem do zatwierdzenia,


15. przygotowanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli,


16. przygotowanie i przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, 


17. współdziałanie z właściwymi komisjami Rady Gminy Konopiska, 


18. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przyznawania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 


19. współpraca z Urzędem Gminy w zakresie realizacji inwestycji oświatowych,


20. współpraca z Kuratorium Oświaty oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w celu prawidłowej działalności GAO i placówek oświatowych, 


21. przygotowywanie i składanie wniosków do Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, 


22. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej placówek niepublicznych oraz rozliczanie dotacji,


23. organizowanie dowożenia uczniów do szkół,


24. organizowanie dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół,


25. przygotowywanie projektów, regulaminów, zarządzeń, uchwał Rady Gminy w zakresie spraw oświatowych, a także projektów innych dokumentów o charakterze organizacyjnym,


26. GAO może prowadzić obsługę  finansową i edukacyjną projektów unijnych,


27. nadzór nad prawidłową realizacją projektów realizowanych ze środków pozabudżetowych w publicznych placówkach oświatowych Gminy Konopiska ( w tym UE)

28. przedkładanie propozycji w sprawach związanych z organizacją sieci szkół i przedszkoli


29. wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy w zakresie realizacji zadań
oświatowych.


ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna


§ 7


1. GAO kieruje Dyrektor.


2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, który ustala dla niego przydział czynności.


3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy zgodnie z art.47 ustawy o samorządzie gminnym.


4. Dyrektor wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników GAO. Jest ich zwierzchnikiem służbowym.


5. Szczegółową organizację GAO, w tym wykaz stanowisk,  podział zadań oraz zakres uprawnień obowiązków i odpowiedzialności pracowników, określa regulamin organizacyjny zatwierdzony  przez Dyrektora GAO po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Konopiska. 


6. Dyrektor  wykonuje swoje obowiązki przy pomocy pracowników GAO.

7. Dokumentację GAO przechowuje się w jego siedzibie.


§ 8


   1.  Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora GAO należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością GAO i reprezentowanie go na zewnątrz,


b) realizacja zadań oświatowych,


c) planowanie i prawidłowa realizacja gospodarki finansowej GAO,


d) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji służbowych oraz przepisów regulujących działalność GAO,


e) nadzór nad opracowaniem projektów planów, analiz i informacji oraz nad arkuszami organizacji szkół i przedszkoli


f) odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań statutowych,


2.  Ponadto Dyrektor GAO :


a) organizuje pracę komisji i pełni funkcje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego,


b) jako przedstawiciel organu prowadzącego wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej w Kuratorium Oświaty, w sytuacji, gdy o stopień nauczyciela dyplomowanego ubiega się dyrektor szkoły,


c) przygotowuje ocenę pracy dyrektorów,


d) w ramach nadzoru Dyrektor GAO i  upoważnieni przez niego pracownicy GAO maja prawo wstępu do nadzorowanych jednostek i prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy.


e) może wydać dyrektorom szkół i przedszkoli zalecenia oraz zgłaszać uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności,


§ 9


W czasie nieobecności dyrektora obowiązki jego pełni główny księgowy, a w przypadku równoczesnej nieobecności, zastępstwo pełni wyznaczony przez Wójta Gminy  pracownik.

§ 10

Pracownicy GAO są pracownikami samorządowymi, a ich prawa i obowiązki oraz zasady wynagradzania określają przepisy:


1. ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458/,


2. przepisy wykonawcze do ustawy, o której mowa w pkt.1.


ROZDZIAŁ IV Nadzór i kontrola


§ 11

1. Organem sprawującym nadzór nad GAO jest Wójt Gminy Konopiska.


2. W ramach sprawowanego nadzoru Wójt Gminy jest w szczególności uprawniony do:


a) określania kierunków działania GAO,


b) dokonywania oceny pracy Dyrektora i działalności GAO,


c) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na określone cele.


ROZDZIAŁ V Zasady gospodarki finansowej


§ 12

1. GAO prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w ustawie o   finansach publicznych zgodnie z budżetem zatwierdzonym przez Radę Gminy Konopiska.


2. Podstawą gospodarki finansowej GAO jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dyrektora GAO.


3. Środkami na rachunku bankowym dysponuje Dyrektor zgodnie z statutowymi potrzebami.


4. Gospodarką finansowo-księgową kieruje Główny Księgowy.


ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe


§ 13

1. GAO jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy /tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami/.


2. GAO prowadzi obieg dokumentów i przechowuje dokumentację zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w jednostkach budżetowych.


§ 14

Zmiany statutu mogą być dokonywane z zachowaniem trybu właściwego do jego uchwalenia.


§ 15

Likwidacja GAO może nastąpić tylko na podstawie uchwały Rady Gminy.






